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Praktisk informasjon

I Hjemmeside:
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/
- evt. søk på ECON1210

I Forelesninger: mandag 09:15 - 12:00 (første mandag
20.08), Auditorium 1, Eilert Sundts hus

I Seminarer: begynner i uke 36 (første uke i september)

I Forelesere: Tone Ognedal (1108) og Astrid Marie Jorde
Sandsør (1018)

I Pensumbok: Mankiw, N. Gregory og Taylor, Mark P.
(2011). Microeconomics, Cengage Learning EMEA,(2.
utgave).



Hvordan tenke som en økonom?

1. Observerer fenomen i samfunnet – bruktbilmarkedet

2. Legger merke til visse trekk – nesten alle bilene som
selges er godt brukt

3. Prøver å finne ut hvorfor - lønner det seg å selge en
nesten ny bil?

4. Lager en modell for å beskrive denne sammenhengen - to
typer biler, en bra og en dårlig kvalitet. Selger vet hvilken
type det er men ikke kjøper

5. Regner på modellen og studerer figurer for å lære mer om
brukbilmarkedet - hva kan vi gjøre for å løse dette
problemet?



Hvordan tenke som en økonom?

I Vi studerer fenomenet med ligninger, med figurer og med
med data

I Vi forklarer hva vi lærer med ord

I Vi får en forståelse eller intuisjon om verden rundt oss og
kan forklare det vi ser, og hva konsekvense av ulike
endringer kan være

I Men husk - dette kurset er en innføring. Modellene er
verktøy som blir mer realistiske når de blir mer kompliserte
(senere kurs), men vi kan lære mye av en enkel modell



Kurset

I Innføring i mikroøkonomi
=⇒Knapphet

=⇒Avveining

I Konsumenter - Hva?
=⇒Maksimere nytte for et gitt budsjett
=⇒Etterspørselskurven

I Produsenter - Hva og hvordan?
=⇒Maksimere profitt gitt konsumentenes etterspørsel,
produksjonsteknologi og kostnaden på innsatsfaktorer
=⇒Tilbudskurven



Kurset

I = Markedet - der konsumenter og produsenter møtes
=⇒Pris og mengde bestemmes der tilbud er lik
etterspørsel
=⇒Eksempel: Arbeidsmarkedet



Kurset
I Velferd

=⇒Konsumentoverskudd + produsentoverskudd=
samfunnsøkonomisk overskudd
=⇒Effektivitet og fordeling

I Når markedet svikter - gir ikke størst
samfunnsøkonomisk overskudd
=⇒Eksterne virkninger
=⇒Offentlige goder
=⇒Monopol
=⇒Oligopol - spillteori

I Inngrep i markedet
=⇒Maksimumspris/minimumspris
=⇒Skatter og subsidier

I Neste kurs i mikroøkonomi: ECON 2200
(Matematikk1/Mikro1)



Tips

I Kom forberedt på forelesninger - les både før og etter

I Kom forberedt på seminarer og delta aktivt

I Finn deg en kollokviegruppe



Tips

I Les populærvitenskaplige aviser og blader

I The Economist, Financial Times, Dagens Nærligsliv,

Samfunnsøkonomen

I Les populærvitenskaplige bøker i temaer du interesserer
deg for

I Utvikling: Making globalization work, The end of

poverty, The bottom billion, The elusive quest for

growth, Development as freedom, Dead aid...

I Bli inspirert, vær kritisk



Kom igang

I Kjøp boken

I Finn lesesalen, dataer og
grupperom

I Bli kjent, og pass på å få med
dere alle



Kom igang

I Les kapittel 1 “Ten Principles
of Economics”, spesielt s. 17
“How to read this book

I Les kapittel 2 “Thinking Like
an Economist”


